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Milieu en natuur
De zorg voor het milieu is een gedeelde opdracht: zowel lokale besturen als inwoners
en het bedrijfsleven hebben de taak duurzaam om te springen met de leefomgeving.
Via een gebiedsgericht milieu- en natuurbeleid wordt ernaar gestreefd om op
een samenhangende wijze de leefomgeving en de natuur in de regio Waas &
Dender te vrijwaren van verdere verontreiniging en te ontwikkelen tot een hoog
beschermingsniveau.
Om de aantrekkelijkheid van de leefomgeving te verhogen, wensen wij een regionale
groenstructuur te realiseren door de uitbouw van een netwerk tussen de diverse
natuur- en bosgebieden, open ruimtes, waardevolle landschappen, parkgebieden,
enzovoort, die zich zowel in het stedelijk als het buitenstedelijke gebied situeren.
Daarbij zal deze regionale groenstructuur enerzijds een meerwaarde betekenen
op het vlak van biodiversiteit, recreatie, …, anderzijds tot stand komen via
een open dialoog met alle betrokken maatschappelijke sectoren: landbouw,
natuurontwikkeling, toerisme en recreatie, bedrijfsleven, inwoners, ...
Toestand milieu en natuur in de regio Waas & Dender:
enkele kerngegevens 24
Volgens het gewestplan situeren de gebieden met het
grootste aandeel (11% tot 20%) aan natuur- en bosgebied zich
in de gemeenten: Stekene, Waasmunster, Hamme, Kruibeke,
Berlare en Dendermonde. Daarnaast kunnen we ook in
de gemeenten Lokeren, Temse, Lebbeke, Buggenhout en
Wichelen een belangrijk aandeel (6% tot 10%) aantreffen. In
de overige gemeenten is het aandeel van natuur- en bosgebied
op het gewestplan zeer beperkt (1% tot 5%).
25

De bosrijkste gebieden (bosindex groter dan 10%) vinden
we terug in de gemeenten Stekene, Waasmunster, Hamme,
Berlare en Buggenhout. Ook in Sint-Niklaas, Kruibeke en
Dendermonde kan men een niet onbelangrijk aandeel aan
beboste oppervlakte terugvinden (bosindex tussen 7% en
9%). De gemeenten Beveren, Laarne, Zele en Lebbeke zijn de
bosarmste gebieden (bosindex tussen 0% en 3%).
26

Volgens de biologische waarderingskaart situeren de meest
biologisch waardevolle gebieden (35% tot 45%) zich in de
gemeenten: Stekene, Waasmunster en Berlare. In de andere
gemeenten bedraagt het aandeel biologisch waardevol gebied
tussen 15% en 35%.
24 - SPDPO- project ‘Oost-Vlaams Buitengoed onder de loep’
25 - De bosindex geeft het aandeel van de beboste oppervlakte in de totale oppervlakte weer
26 - De biologische waarderingskaart geeft weer waar er, naast natuur- en bosgebied, waardevolle natuur voorkomt
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Strategische doelstelling: het versterken van de natuur
en het bevorderen van de biodiversiteit
Maatregel: verbeteren van de leefkwaliteit en ontwikkelingsmogelijkheden voor de natuur
Beschrijving en motivatie: het is in ieders belang om over een gezond leefmilieu
te beschikken. Het menselijk handelen oefent een invloed uit op het leefmilieu.
Verstedelijking, industrie, landbouwactiviteiten, … hebben een impact op de kwaliteit
van het milieu en de natuur. Deze druk heeft niet alleen een invloed op de biodiversiteit
maar ook op de ontwikkelingskansen van de huidige en toekomstige generaties. Via
de bescherming van mens en milieu, de duurzame aanwending van grondstoffen
en de natuur, en het behoud, herstel en de versterking van de biodiversiteit wordt
gestreefd naar een verbetering van de leefkwaliteit.

ACTIES:
het bevorderen van afstemming en samenwerking tussen de
verschillende gemeenten en intercommunales op het vlak van inzameling,
afvalpreventie en sensibilisatie. Concrete mogelijkheden zijn gezamenlijke
informatie-, sensibilisatie- en communicatiecampagnes en de aanpak van
gemeenschappelijke problemen zoals het voorkomen en bestraffen van
illegaal ontwijkgedrag, zwerfvuil en het aanvaarden van bedrijfsafval.
het ondersteunen van initiatieven en sensibiliseringsacties inzake
milieuverantwoord productgebruik, afvalpreventie, hergebruik, rationeel
energiegebruik, duurzaam bouwen, en duurzame ontwikkeling in het
algemeen. Lokale besturen kunnen hierin een voorbeeldfunctie vervullen.
het stimuleren van de samenwerking met kringloopcentra en de werking
van het kringloopcentrum regelmatig in het daglicht stellen.
het afstemmen van de meetgegevens waterkwaliteit (oppervlakte- en
grondwater) van de verschillende meetnetten.
het aanzetten van verschillende doelgroepen (bedrijven, scholen,
landbouwers, (ver)bouwers, gemeenten, huishoudens, …) tot zuinig
watergebruik, (her)gebruik en infiltratie van regenwater.
het ondersteunen van projecten rond kleinschalige en individuele
waterzuivering.
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het bevorderen van de uitwisseling van kennis en informatie tussen de
regionale landschappen en bosgroepen onderling en met de provincie en
gemeenten.
het beter kenbaar maken van de steunmaatregelen in verband met
hernieuwbare energie en rationeel energieverbruik.
het ondersteunen van gemeenten bij de uitbouw van hun milieu- en
natuurbeleid en bovengemeentelijke samenwerking stimuleren.
het aanmoedigen van gemeenten om een milieuvriendelijk wagenpark uit
te bouwen (o.a. wagens met een roetfilter,…).
om een optimaal natuur- en milieubeleid te kunnen voeren,
is
een
permanente monitoring en objectieve evaluatie van de
ingezette instrumenten noodzakelijk. Hiertoe kan een geïntegreerd
monitoringprogramma/milieubarometer opgestart worden. Dit is zowel
een richtinggevend instrument voor het gemeentelijk beleid als een
communicatie-instrument naar de burger toe.
het aanmoedigen van duurzaam bos- en natuurbeheer door o.a. de
opmaak van beheerplannen voor afzonderlijke bossen en natuurgebieden
te ondersteunen, door privé-initiatieven inzake inrichting en beheer aan te
moedigen, …
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het vervullen van een signaalfunctie naar de (hogere) overheden om
administratieve procedures inzake milieuvergunningen, milieuwetgeving,
bodemverontreiniging, … te vereenvoudigen.
het stimuleren van overlegprocessen tussen de natuur- en bossector,
landbouw, economie, en andere sectoren om te komen tot integratie of
maximale afstemming van de respectievelijke ruimtelijke en beheersvisies.
het nagaan van de impact VEN (Vlaams Ecologisch Netwerk) en IVON
(Integraal Verwevings- en Ondersteunend Netwerk) op onze regio.
het op regelmatige basis actualiseren van gemeentelijke natuurontwikkelingsplannen en milieubeleidsplannen.
het aanmoedigen van alle lokale besturen om een samenwerkingsovereenkomst ‘Milieu als opstap naar duurzame ontwikkeling’ af te sluiten
met de Vlaamse overheid. Via het afsluiten van een samenwerkingsovereenkomst kan het milieubeleid gerichter aangepakt worden.
het ondersteunen van het Milieucharterproject (Voka) en het Vlaams
Milieuplan Sierteelt (VMS). Beide instrumenten zijn voor bedrijven een
praktisch hulpmiddel om op een gestructureerde wijze een proactief
duurzaamheidsbeleid uit te bouwen en bij te sturen.
…

Rol RESOC-SERR Waas & Dender:
- organiseren van overleg;
- samenbrengen van betrokken partijen;
-…

Potentiële partners:

lokale besturen, (afval)intercommunales, Vlaamse Milieumaatschappij (VMM),
bosgroepen, regionale landschappen, provincie, departement Leefmilieu, Natuur en
Energie (LNE), natuurverenigingen, Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij
(OVAM), sociale partners, Boerenbond, Interwaas, lokale milieuraden, …

